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1155 3377
มจพ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 68 พรรษา                  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ.

ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟตแวร จำกัด

ทีม PKK โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน

ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก KM STEM Robotics

มจพ. รวมงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำป 2563

ณ อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา บานหวากอ       

 ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) เปน         
ประธานในกิจกรรมถวายพระพรและถวายสัตยปฏิญาณ 
เพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน เนื่องใน                  
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ                       
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 68 พรรษา ในวันที่ 28 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีคณะผูบริหารและผูแทน          
บุคลากรจากทุกสวนงานเขารวมพิธี ณ ลานอเนกประสงค 
อาคารอเนกประสงค มจพ. เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563

มจพ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 68 พรรษา

มจพ. จัดพิธีเททองหลอพระนิรันตรายและทอดผาปาสามัคคี

สมทบทุนสรางศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม (วัดนอย)

 ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน 
อธิการบดี มจพ. รวมเปนประธานในพิธีเททองหลอ “พระนิรันตราย” ขนาดหนาตัก 60 นิ้ว เพื่อเปนอนุสรณครบรอบ 60 ป แหงการกอตั้ง 
มหาวิทยาลัยและเพื่อประดิษฐานไวเปนพระประธานประจำศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม (วัดนอย) เขตบางซื่อ โดยผูมีจิตศรทัธา 
ไดรวมทำบุญบรจิาคปจจยัเปนจำนวนทัง้สิน้ 840,000 บาท (แปดแสนสีห่มืน่บาทถวน) ทัง้นีม้คีณะผูบรหิาร บคุลากร และประชาชนโดยรอบ 
เขารวมในพิธีเปนจำนวนมาก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563
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สำนักหอสมุดกลาง มจพ. รับประกาศนียบัตรในงาน "รอยดวงใจ รวมใจลดโลกรอน" ประจำป 2563

นักศึกษา มจพ. รับรางวัล Gold Award งานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2563

จากผลงานหุนจำลองการตั้งครรภเสมือนจริง

 รศ .ดร .พยุง มีสัจ ผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง                         
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
พรอมดวยคณะผูบริหาร เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยรับมอบ 
ประกาศนียบัตรในงาน "รอยดวงใจ รวมใจลดโลกรอน" ประจำป 
2563 โดยมีนายจตพุร บรุษุพฒัน ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม เปนประธาน เพื่อเชิดชูเกียรติหนวยงานตาง ๆ                  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน จัดโดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) ณ โรงแรม เดอะเบอรเคลยี เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 
2563

 นายพุฒิภัฒน แสงทอง และนายอาวุธ แจงมณี นักศึกษาสาขา 
วศิวกรรมชวีการแพทย คณะวทิยาศาสตรประยกุต มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) รวมกับวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี
กรุงเทพฯ ไดรับรางวัล Gold Award เงินรางวัล 70,000 บาท พรอมถวยรางวัล 
จาก พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในงานมหกรรมงานวิจัย 
แหงชาติ 2563 จากผลงานหุนจำลองการตั้งครรภเสมือนจริง นวัตกรรม 
ลดการสมัผสั โดยมี รศ.ดร.สรุพนัธ ยิม้มัน่ คณบดคีณะวทิยาศาสตรประยกุต 
อาจารย ดร.รสจรินทร รัตนสุนทร อาจารยประจำคณะวิทยาศาสตรประยุกต 
มจพ. และ อาจารย ดร.วรัญญา แสงพิทักษ อาจารยประจำวิทยาลัย    
พยาบาลบรมราชชนนฯี เปนอาจารยทีป่รกึษา ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอรแอทเซ็นทรัลเวิลด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2563

มจพ.รับรางวัลองคกรตนแบบในการขยายผล

โครงการ STRONG – จิตพอเพียงตานทุจริต จากสำนักงาน ป.ป.ช.

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวย 
ผศ.วรวิทย จตุรพาณิชย รองอธิการบดีฝายบริหาร เขารวม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรูองคกร ในโครงการ 
STRONG – จิตพอเพียงตานทุจริต ประจำป พ.ศ. 2563 
ซ่ึง มจพ. ไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยตนแบบในการขยายผล 
รวมกบัอกี 2 หนวยงาน โดยมพีลเอก บณุยวจัน เครอืหงส 
กรรมการสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทจุรติแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) เปนประธานการมอบรางวลั 
เพ่ือสงเสริมใหองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนมีการดำเนินการ 
เชิงรุก เสริมสรางการมีสวนรวมของบุคลากรในการตอตาน 
การทุจริต รวมกับสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีทีมวิทยากรตัวคูณ 
เปนหนวยขับเคลื่อนขยายผลกิจกรรมใหบรรลุตาม 
เปาหมาย ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 
2563
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ทีม PKK โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน 

ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก KM STEM Robotics

ทีม iRAP DUMBO มจพ. ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จากการแขงขันหุนยนต MCOT - ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำป 2563

นักศึกษา มจพ. ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2

จากการแขงขัน TPA KARAKURI CONTEST Thailand Championship 2020

 ทมี DG4 นกัศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งกล วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมี อาจารยทศพร อัศวรังษี เปนอาจารยที่ปรึกษา 
ทีม MHE-FINITE นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิสติกส คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยมี 
รศ.ดร.ศภุชัย ตระกลูทรพัยทว ีและ ผศ.ดร.สถาพร วงัฉาย เปนอาจารยทีป่รกึษา จากการแขงขนั TPA KARAKURI CONTEST Thailand 
Championship 2020 (ครั้งที่ 1) เกม "BENTO SET DELIVERY" จัดโดยสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) โดยมีทีมจากสถาบัน
การศึกษาทั่วประเทศเขารวมแขงขันมากกวา 30 ทีม ณ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 

 นกัศึกษาทมี iRAP DUMBO 
จากศูนย  Robot Academy                     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ (มจพ.) ไดรับรางวัล 
รองชนะเลศิอนัดบั 2 จากการแขงขนั 
หุนยนต MCOT - ABU ชิงชนะเลิศ 
ประเทศไทย ประจำป 2563 จาก       
สถาบันการศึกษาท่ีผานเขารอบสุดทาย 
จำนวน 16 ทีม โดยมี อ.ดร. จิรพันธุ 
อินเทียม อ.นพดล พัดชื่น ผศ.ดร.

 ทีม PKK นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร 
ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร 
เหนือ (มจพ.) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแขงขัน 
หุนยนต King Mongkut’ STEM Robotics  Competition 
ครั้งที่ 2 (KM STEM Robotics) จัดโดยศูนยสะเต็มศึกษา 
มจพ. ไดคัดเลือกทีมจากสถาบันการศึกษาเขารอบสุดทาย 
20 ทมี โดยมี อาจารยคฑาวฒุ ิอชุชนิ เปนอาจารยทีป่รกึษา 
ณ ศนูยสะเตม็ศกึษา อาคาร 97 มจพ. เมือ่วนัที ่26 กนัยายน 
2563 

วิษณุ จิตวิริยะ เปนอาจารยที่ปรึกษา การแขงขันหุนยนต ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย จัดตอเนื่องเปนครั้งที่ 19 เปนเวทีสำคัญที่ให         
นกัศกึษาระดบัอาชวีศกึษาและอดุมศกึษาทัว่ประเทศ มาแขงขนัประลองฝมอืดานวศิวกรรมและเทคโนโลย ีณ ศนูยการคาแฟชัน่ไอสแลนด 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563
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มจพ. ใหการตอนรับผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

มจพ. รับมอบรถไฟฟาจาก บริษัท โตโยตรอน มอเตอร จำกัด 

มจพ. รับมอบหุนยนตจากบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงการ True 5G World of Smart Education with Temi Robot Boot Camps

 ศ.ดร. สชุาต ิเซีย่งฉนิ อธกิารบด ีมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
รับมอบหุนยนตในโครงการ True 5G World of 
Smart Education with Temi Robot Boot Camps 
จากบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี 
คุณสหรัฐส คนองศิลป ผูอำนวยการบริหาร ดานการ 
บริหารจัดการระดับภูมิภาค เปนผูแทนในการมอบ       
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการเขียน 
แอปพลเิคชนับนหุนยนตเทม ิ(Temi Robot) และเปด 
โอกาสใหนักศึกษาไดกาวสู เสนทางสตารทอัพ 
ตอยอดไอเดียเนนการคิดจริง ทำจริง เพื่อใชในธุรกิจ 
ไดจริง ภายใตแนวคิดการนำเทคโนโลยี 5G มาขับเคล่ือน 
ภาคการศกึษาของไทยไปสู Smart Nation อยางยัง่ยนื 
ณ หองประชมุวิจติรวาท ีคณะวศิวกรรมศาสตร มจพ. 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 

 ศ.ดร.สชุาต ิเซีย่งฉนิ อธกิารบด ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.) พรอมดวย คณะผูบรหิารมหาวทิยาลัย 
ใหการตอนรับ คุณเนวินธุ ชอชัยทิพฐ ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม และคณะ เขาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน    
ศูนยวิจัยเฉพาะทาง ศูนยอบรมวิทยาการดานหุนยนตและเทคโนโลยี ศูนยวิจัยพลังงานทดแทน เพื่อเรียนรูแนวทางการดำเนินงาน           
และแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางบุคลากรเพื่อนำไปใชใหเกิดประโยชนในอนาคต ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารนวมินทรราชินี 
มจพ. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย   
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) รับมอบ 
รถไฟฟาโตโยตรอนและมอเตอรไฟฟา จาก ดร.โอกาส 
เตพละกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
และประธานกรรมการ บรษิทั โตโยตรอน มอเตอร จำกัด 
โดยมี ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย          
และคณะผูบริหารรวมเปนสักขีพยาน เพื่อนำไปเปน                 
ตนแบบในการเรียนการสอนระบบการทำงานของรถไฟฟา 
จากประสบการณจริง และนำไปใชประโยชนภายใน 
มหาวิทยาลัยตอไป ณ ลานอเนกประสงค อาคาร 
อเนกประสงค มจพ. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

ลงนาม MoA กับ

School of Engineering 

and Technology (SET), AIT

คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. 

ลงนามความรวมมือทางวิชาการ

กับ บริษัท ยาสกาวา อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด

 รศ.ดร.สมิตร สงพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) พรอมดวยคณะผูบริหาร รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
Memorandum Of Agreement (MOA) กับ Prof. Dieter Trau 
Dean of School of Engineering and Technology (SET) 
พรอมดวย รศ.ดร.มงคล เอกปญญาพงศ Head of Department 
of Industrial Engineering Systems (ISE) School of Engineering 
Technology Asian Institute of Technology (AIT) โดยมี                      
วัตถุประสงคในการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการรวมกันและเขารวม
โครงการในรปูแบบสหกจิศึกษา เพือ่เขาศึกษาตอปรญิญาโทโดยทนุ
ของรฐับาล ณ หองประชมุปาลมทอง วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

 รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแกว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) รวม          
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Mr.Katsuyuki 
Sakamoto, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยาสกาวา อิเล็คทริก 
ประเทศไทย จำกัด พรอมดวยคณะผูบริหารและทีมคณาจารยจาก 
Robot Academy โดยไดรับการสนับสนุนอุปกรณการฝกอบรม 
ซอฟแวร MotoSim จำนวน 16 license เพื่อบริการฝกอบรม                     
ความรูและทกัษะดานหุนยนตและเทคโนโลย ีทัง้นีม้โีรงเรยีนเครอืขาย 
วชิาการเขารวมงาน อาท ิรร.โยธินบรูณะ รร.นวมนิทราชนิทูศิ หอวงั 
นนทบรุ ีวทิยาลยัเทคโนโลยพีงษสวสัดิ ์และ รร.เตรยีมวศิวกรรมศาสตร 
ไทย-เยอรมัน พรอมทั้งเยี่ยมชม ศูนยวิทยาการทางดานหุนยนต 
(Robot Academy) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2563 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และนวัตกรรมดิจิทัล มจพ.

ลงนามความรวมมือทางวิชาการ

กับ บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟตแวร จำกัด

คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. 

ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ 

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

 ผศ.ดร.สุนันฑา สดสี คณบดีคณะเทคโนโลยี  
สารสนเทศและนวตักรรมดจิทิลั มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวยคณะ 
ผูบริหาร ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
กับ บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟตแวร จำกัด โดยมี นายปนายุ 
ศิริกระจางศรี ดร.นริศรา ลิ้มธนากุล และ ดร.เทอดพงษ 
หงษหริญัเรอืง กรรมการผูมอีำนาจลงนาม ในนามบรษิทัฯ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรวมมือดานงานวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร สนับสนุนการทำสหกิจของนักศึกษา ณ หอง 
ประชมุคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดจิทิลั 
อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม  2563

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ . )                      
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ 
ดร.ณัฏฐพงษ สุทธิวงศสุนทร กรรมการผูจัดการใหญ 
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด โดยไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.ธรีวฒุ ิ
บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวตอนรับ 
พรอมดวย รศ .ดร .สุรพันธ ยิ้ม ม่ัน คณบดีคณะ 
วิทยาศาสตรประยุกต และคณะผูบริหารของทั้งสอง 
องคกรรวมเปนสักขีพยาน ณ หองประชุมราชพฤกษ 
อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2563
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มจพ. รวมงานแถลงขาวความสำเร็จการสงดาวเทียม 

BCCSAT-1 เขาสูวงโคจรอวกาศ

มจพ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตลาดสินคาเกษตรออนไลน 

เปลี่ยนเกษตรกรใหเปนผูคาออนไลนมืออาชีพ

 ศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝายวิจัยและ  
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
พระนครเหนือ (มจพ.) เขารวมในงานแถลงขาวการสงดาวเทียม 
BCCSAT-1 เขาสูอวกาศ และกลาวแสดงความยินดีกับโรงเรียน 
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในความสำเร็จที่สามารถสงดาวเทียม 
BCCSAT-1 เขาสูวงโคจรอวกาศ โดยถือเปนดาวเทียมผลงานจาก 
นกัเรยีนในระดบัมธัยมปลาย ตามโครงการความรวมมอืทางวชิาการ 
(MOU) กบั มจพ. และมหาวทิยาลัยโตเกยีว และบรษิทัอสัโตรเบอรรี ่
จำกัด เมื่อป พ.ศ. 2561 โดยมี อาจารย ดร.พงศธร สายสุจริต 
ผูอำนวยการ (รักษาการ) สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อ 
การพฒันาเศรษฐกจิ (สทอศ.) มจพ. และเปนผูดแูลหลกัสตูร Space 
Engineer program ทั้งนี้ ดาวเทียม BCCSAT-1 มีกำหนดสงเขาสู 
วงโคจรอวกาศ ดวยจรวดนำสง Soyuz2 ของประเทศรัสเซีย 
ในปลายปนี ้ณ หองประชมุ อาคารสรินิาถ โรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีน 
วิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

 ผศ.ดร.พีรพงษ พรวงศทอง รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา 
คณะวิทยาศาสตรประยุกต และผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม จังหวัดนนทบุรี รวมพิธีเปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตลาดสินคาเกษตรออนไลน “เปลี่ยนเกษตรกรใหเปนผูคาออนไลน
มอือาชพี” ประจำปงบประมาณ 2563 โดยมนีายสจุนิต ไชยชมุศกัดิ ์
ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี เปนประธานเปดโครงการอบรม                    
พรอมดวยผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ หวัหนาสวน
ราชการประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โดยมีวิทยากรผูเชี่ยวชาญจาก Lazada มาใหความรูแกเกษตรกร 
จำนวน 50 ราย ซึ่งเปนสมาชิกเครือขายสหกรณจังหวัดนนทบุรี                
ณ หองอบรมชั้น 10 คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. 

คิดคนนวัตกรรมเครื่องจายขาวสารอัตโนมัติ 

ถวายแดเจาอาวาสวัดเสมียนนารี 

ทีมนักวิจัย มจพ. รวมสาธิตการใชงานหุนยนต

เคลื่อนที่แบบหลายแกน ฆาเชื้อดวยแสง UVC 

แบบบังคับขับเคลื่อนลอแมคคานั่ม

 รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแกว คณบดีคณะ 
วศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา 
พระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวยคณะผูวิจัย นวัตกรรม
เครื่องจายขาวสารอัตโนมัติ มอบถวายแด พระเทพ 
วรสทิธาจารย เจาอาวาสวดัเสมยีนนาร ีกทม. โดยติดตัง้ 
ไวทีว่ดัเสมยีนนาร ีซ่ึงเปนเครือ่งตนแบบจำนวน 1 เครือ่ง 
เปนจุดแจกจายขาวสารใหกับประชาชนจากสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อบรรเทาความ 
เดือดรอนใหกับผูมีรายไดนอย ณ วัดเสมียนนารี 
เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563

 รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี และ ผศ.ดร.
สถาพร วังฉาย อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร                
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(มจพ.) พรอมดวยทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร 
รวมสาธิตการใชงานนวัตกรรมหุนยนตเคลื่อนที่แบบ 
หลายแกน ประยุกตฆาเชื้อดวยแสง UVC แบบบังคับ 
ขับเคลื่อนลอแมคคานั่ม ภายใตงานวิจัย “โครงการ                
กิจกรรมสนับสนุนเพ่ือเรงการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม 
รายใหม” ไดรับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนา 
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(สวทช.) และบรษิทั 
แมกซ แวลู เทคโนโลยี จำกัด โดยสงมอบหุนยนต                  
ตัวตนแบบซึ่งพัฒนาตอยอดจากสถานการณการแพร 
ระบาดของโรคโควิด-19 และไดนำหุนยนตไปทดสอบ         
การฆาเชือ้ในโรงงานอตุสาหกรรมอาหารเพือ่พฒันาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ชั้น 5 อาคาร 97 มจพ. 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 
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มจพ. จัดงาน “ดวยรักและผูกพันแดผูเกษียณ มจพ.” ประจำป 2563

มจพ. รวมงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำป 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา บานหวากอ

 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ประธานเปดงาน 
“ดวยรกัและผกูพนัแดผูเกษยีณ มจพ.” ประจำป 2563 เพือ่แสดงมทุติาจติและยกยองเกยีรตคิณุแดผูเกษยีณอาย ุพรอมมอบโลปฏบิตังิาน 
เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทานไดทุมเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิดในการปฏิบัติงาน ทำใหมหาวิทยาลัยมีความเจริญกาวหนามา 
อยางตอเนื่อง ในการนี้ รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย เปนผูแทนกลาวแสดงความรูสึกที่มีตอ 
มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค มจพ. เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 

 ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) พรอมดวยอาจารย 
นักศึกษาและบุคลากร รวมในพิธีเปดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำป 
2563 เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รชักาลที ่4 พระบดิา 
แหงวิทยาศาสตรไทย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
รวมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน “มจพ.สู COVID-19” และจัดกิจกรรม STEM 
Robotics โชวส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมตาง ๆ ณ อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา 
บานหวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

มจพ. และ อว. รวมกันวิจัยและพัฒนาสรางเครื่องเพาะปลูก

และจัดเก็บพืชมูลคาสูงดวยระบบอัจฉริยะแบบเคลื่อนยายได

 ผศ .  สมฤกษ  ปุจฉาการ 
อาจารยประจำคณะวศิวกรรมศาสตร 
หัวหนาโครงการ จัดงานแถลงขาว        
ความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักร 
ตนแบบ ภายใตโครงการวิศวกรรม 
เพื่อการสรางสรรคคุณคา “เครื่อง         
เพาะปลูกและจัดเก็บพืชมูลคาสูง         
ดวยระบบอัจฉริยะแบบเคล่ือนยายได” 
เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนา    
เครื่องกลการเกษตรของไทย โดยมี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รวมกับ ศูนยวิจัยนโยบายอุตสาหกรรม สำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มจพ. รวมกันวิจัยออกแบบและสรางตัวอยางโรงเรือนอัจฉริยะควบคมุดวยระบบคอมพิวเตอรสำหรับการเพาะเลี้ยงพืชมูลคาสูง เพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขงขนัในการผลติสนิคาเกษตรเชงิอตุสาหกรรมในระดบันานาชาต ิณ  บรษิทักลุมอตุสาหกรรมโลหะฟลคอน จำกัด 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)8

พระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับผูไดรับพระราชโองการโปรดเกลา 
โปรดกระหมอม แตงต้ังใหดำรงตำแหนงศาสตราจารยจำนวน 6 ทาน ดังน้ี

รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา ธารีบุญ 
ไดรับโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
แตงตั้งใหดำรงตำแหนง ศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาคณิตศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรประยุกต 
ตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2561

รองศาสตราจารย ดร.เมธพีจน พฒันศกัดิ ์
ไดรับโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
แตงตั้งใหดำรงตำแหนง ศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2562

รองศาสตราจารย ดร.สอาด นิวิศพงศ 
ไดรับโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
แตงตั้งใหดำรงตำแหนง ศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาสถิติศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรประยุกต 
ตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2561 

รองศาสตราจารย ดร.นิสัย เฟองเวโรจน 
ไดรับโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
แตงตั้งใหดำรงตำแหนง ศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
ตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน 2561

รองศาสตราจารย ดร.ปรัชญนันท นิลสุข 
ไดรับโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
แตงตั้งใหดำรงตำแหนง ศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาครุศาสตร 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 2561

รองศาสตราจารย ดร.มานพ ชูนิล 
ไดรับโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
แตงตั้งใหดำรงตำแหนง ศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาจิตวิทยา 
คณะศิลปศาสตรประยุกต 
ตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม 2561
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